
Még kolozsvári kultúrafaló diák voltam, amikor
hirtelen egy addig ismeretlen színfolt jelent meg a
kulturális palettán. Habár hallottam már hasonló
külföldi példákról, az egyszerre karnyújtásnyi kö-
zelségben megtestesült miliõrõl meglepetten, kí-
váncsian és lelkesen vettem tudomást. Az újon-
nan megalakuló kulturális központ azon túl, hogy
kultúrafogyasztó igényeimnek kedvezett, a jelen-
ség árnyaltabb megértése iránt is felkeltette érdek-
lõdésemet, tartalmi és mûködési szempontból
egyaránt. 

A szóban forgó jelenség önmagában paradox.
Röviden megfogalmazva: arról van szó, hogy a világ
számos pontján az elhagyott indusztriális tereket
kulturális központokká alakítják. A lerobbant kül-
városi gyárakba beköltöznek a kreatívok, a poros,
rozsdás épületek pezsgõ közösségi terekké és a kor-
társ mûvészet melegágyaivá válnak. Lehet szó a
Proekt Fabrikáról1 Moszkvában, a Rote Fabrikról2

Zürichben, Fabryka Trzcinyrõl3 Varsóban, a régi do-
hánygyárról (The Old Tobacco Factory of Lavapiés4)
Madridban, a 798 Art Zone-ról5 Beijingben, a közös
nevezõ mindegyikük esetében ugyanaz: indusztriá-
lis térben kulturális tevékenység.

A Romániában elsõ és igen figyelemre méltó
kezdeményezés tehát éppen kolozsvári: az Ecset-
gyár. A gyakran látogatott kulturális központ miér-
tek és hogyanok kérdéssorozatát indította el ben-
nem. A 2009-ben útjára indított projekt általános
karaktere beleillik a fentebb említett példák sorá-
ba, éppen ezért deduktívan Ecsetgyár-jelenségnek
neveztem el minden arra vonatkozó kezdeménye-
zést, kísérletet, amikor gyárépületet kulturális tér-
ré kívánnak alakítani.36
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...az elõállított áruban
az alkotó ember van
benne.
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indusztriális tér és kulturális menedzsment között



Az átörökített kulturális központok az indusztriális környezetbõl adódóan általá-
ban külvárosokban helyezkednek el. Távol a kulturális intézmények, rendezvények
által telített belvárostól, a magaskultúra színfoltjai jelennek meg a periférián. A leg-
több esetben kortárs mûvészet szerepel a kínálati oldalon. Komplex mûvészeti köz-
pontokról beszélhetünk, hisz minden mûvészeti ág képviselteti magát, színházi és
táncelõadások, kiállítások, koncertek, filmvetítések egyaránt szerepelnek a kulturá-
lis programkínálatban. A közönség workshopok, mûhelyek keretében aktívan is
részt vehet az alkotófolyamatban, következésképp a központok jelentõs szerepet ját-
szanak az egyszerû kultúrakedvelõ embernek a kortárs mûvészethez való közelebb
kerülésében. Empirikusan megfogalmazva, röviden ezek az Ecsetgyár-jelenség szeg-
menseinek legáltalánosabb és legszembetûnõbb jellemzõi.

Annak ellenére, hogy a jelenség eredetére vonatkozó magyarázatok után csupán
a sötétben tapogatózhatunk, nyitott szemmel is látható, hogy mûködõképesek ezek
a kulturális intézmények. A színfalak, pontosabban gyárfalak mögött létezik egy
nem mûvészeti tevékenység, amely összhangba hozza az alkotást a közönséggel, a
kínálatot a kereslettel, ha éppen marketingfogalmakkal akarunk operálni. Egy szak-
szerû menedzsmentgyakorlat, mely koordinálja a tagokat, programot és közönséget
szervez, valamint a finanszírozásról is gondoskodik. Jelen tanulmányban a kolozs-
vári Ecsetgyárhoz kapcsolódó menedzsmenttevékenység, a kulturális központ mû-
ködésének általános aspektusait kívánom független szemszögbõl áttekinteni. A
problémát kvalitatív módon, minõségileg közelítem meg, amelyhez a Szakáts István-
nal és Mihai Poppal készített interjúk szolgáltak elsõdleges információforrásként. Az
egykori fizikai ipari térben otthont kapó szimbolikus kultúripar azért sem elemezhe-
tõ kvantitatív módon, mivel az elõállított áruban, produktumban egy nagyon szub-
jektív tényezõ, az alkotó ember van benne. A mûvész, akit Szakáts István „pezsgõpi-
rulaként” metaforizál, hisz beledobja magát egy pohárba, tartós társadalmi folyama-
tokat azonban optimizálni képtelen alkata, életciklusa stb. szempontjából. Csupán
„katalizálja az optimizálást”, de magát a társadalmi folyamatot egy másfajta tevé-
kenységnek kell véghezvinnie.6

A kulturális szervezeti menedzsmenttevékenység elemzéséhez jól alkalmazható
a Threefold Balanced Scorecard módszertana.7 Tulajdonképpen egy mátrixról van
szó, mely az aktuálisan vizsgált szervezeti menedzsmentre adaptálható. A mátrix
mindegyik mezõje a menedzsment szempontjából egy elkülönített, de nem független
terület. Egyenként ezeket megvizsgálva kerekedik ki az a menedzsment teljesítmény,
mely az adott kulturális szervezetet jellemzi.8 A mátrix függõleges dimenzióját, a
szervezeti Misszión kívül, a fõ tevékenységi és így a teljesítményértékelési dimenzi-
ók (performance dimensions) alkotják: Szervezet és ügyfelei, Külsõ-belsõ folyamatok,
Financiális kérdések és Fejlesztés. A vízszintes dimenziót a hármas értékközvetítési
folyamat által kiszolgált csoportok képezik, vagyis a Közönség, a Közösség és a Szak-
ma. A szóban forgó menedzsment tevékenységének elemzése szerkezetileg tehát e
mátrix mezõit követi a továbbiakban.

Küldetés

Az Ecsetgyár szándéknyilatkozata a következõ meghatározást tartalmazza,
mely egyben a szervezeti misszió: „Az Ecsetgyár egy független kulturális központ,
a kortárs mûvészetek alkotását és terjesztését szolgáló tér. A projektet egy kolozs-
vári mûvészekbõl, kurátorokból és kulturális menedzserekbõl álló csapat hozta
létre 2009-ben azzal a meggyõzõdéssel, hogy a mûvészetnek valós kihatása van a
közösségre.”9 Dõlt betûkkel kiemeltem azokat a kulcsfogalmakat, amelyek magya-
rázatot igényelnek.
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Feltevõdhet a kérdés, hogy miért és kitõl független ez a kulturális központ. Egy-
részt anyagi függetlenségrõl beszélhetünk, hisz nincs egy olyan szervezet, mely a mû-
ködési költségeket teljes egészében finanszírozná, amelytõl ezáltal a kulturális intéz-
mény függõvé válhatna, azaz elvárásaihoz igazodnia kellene. Nem függ tehát sem ön-
kormányzattól, sem kulturális minisztériumtól, sem gazdasági érdektõl. Másrészt füg-
getlen, mert a negyvennél is több jelen lévõ kulturális „operator” nagyon változatos
mûvészi és kulturális szférákat képviselve lakja be egyenrangúan a teret, mindegyik
a maga fenntartásáról gondoskodva. Az Ecsetgyár etnikumtól is független, ugyan-
olyan lehetõséggel kapnak teret benne román, magyar és külföldi produkciók. Eseté-
ben a közös nevezõ tehát nem a nyelv, hanem a kortárs kulturális produktum.

Az Ecsetgyár kortárs mûvészeti kínálata az alapértelmezett mûvészi produkció-
nál sokrétûbb. A misszióban megfogalmazott kortárs mûvészeti tér mellett magában
foglal egy hangsúlyos interdiszciplináris jelleget. 

Kérdés lehet továbbá, hogy az elsõdlegesen bevonzott kultúrakedvelõ közönsé-
gen túlmenõen ki az a tágabban értelmezett „comunitate”, amelyre a mûvészet „va-
lós hatást gyakorolhat”. Az utóbbi mondat relevanciája bizonyos célcsoport esetében
nagyobb, más célcsoportban kisebb, ugyanis ez a közösség koncentrikus körökbõl te-
võdik össze. Általánosságban véve úgy fogalmazhatunk, hogy az Ecsetgyár mint kul-
turális központ az elsõdleges mûvészi produkción túl a várost megszólítva próbálja
a város társadalmi folyamatait optimizálni.10

Egy kulturális központról beszélünk tehát, mely egy 2500 négyzetméteres in-
dusztriális épületben mûködik Kolozsvár külvárosában, a Mãrãºti negyedben. Az
Ecsetgyár alapítóiban tudatosan is megfogalmazódott a „mûvészet a gyárban” trend-
hez igazítás, de a valós koncepció valahol az idealizmus és a pénzügyi fenntartható-
ság pragmatikus diskurzusa közötti félúton helyezkedik el. Szakáts a következõkép-
pen nyilatkozik: „Ismertük már akkor is a nagy európai példákat, és már rég fentük
a fogunkat ilyesmire.” De hozzáteszi, hogy míg az itt alkotók egy része társadalmi
küldetést, másik része csupán olcsó mûtermet lát a központban. 

Érintett csoportok és értékközvetítés

Elsõdleges célcsoport és fogyasztói értékközvetítés

Az Ecsetgyár elsõdleges célcsoportja az a közönség, mely gyakran látogatja a köz-
pontot, rendszeresen követi a programot, esetleg részt is vesz különbözõ mûhelyte-
vékenységekben. Kétségkívül a magaskultúrát kedvelõk kolozsvári csoportjának egy
szubkultúrájáról beszélhetünk, azokról, akik érdeklõdnek a kortárs mûvészetek
iránt, fogékonyak az új formákra, kifejezési módokra, és hajlandók akár aktívan részt
venni az alkotási folyamatban. Ez a szûk kultúrakedvelõ csoport önmagában nagyon
divergens, a negyvennél is több jelen lévõ kulturális szereplõ mindegyikének meg-
van a maga kis célközönsége. Ha közös nevezõre akarnánk õket hozni, a következõ
tényezõk mentén ragadható meg a célcsoport: fiatalok, jól szituáltak, felsõfokú ta-
nulmányokat folytatnak/folytattak, és az átlagnál magasabban mûveltek.11

Már az Ecsetgyár elhelyezkedése is erõsen célcsoport-szelektáló: az hajlandó el-
menni odáig, akit igazán érdekel. Mihai Pop a következõképpen vélekedik: „Kolozs-
vár összes kulturális intézménye a központban sûrûsödik össze, és ez így nincs rend-
ben. És melléje még lusták is… Talán kockázatos a döntés a perifériára, egy régi in-
dusztriális térbe emigrálni, habár egyre világosabb, hogy a közönség hajlandó meg-
tenni azokat a kilométereket a Gyárig. Aki odáig kijön, bizonyosságot is ad, hogy iga-
zán érdekelt, és erre a minimális érdeklõdésre sok minden építhetõ.”12
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Ami a fogyasztói értékközvetítést illeti, az Ecsetgyár közönsége számára kettõs
funkciót tölt be. Elsõdlegesen magas presztízsértékû kortárs mûvészeti kínálatot
nyújt, a különbözõ mûhelytevékenységek által pedig másodlagosan egy pezsgõ kö-
zösségi tér és önképzõ mûhely. A posztmodern mûvészeti megnyilvánulásokban a
mûvész és befogadó közötti viszonyt véve tekintetbe egy átértelmezett nézõi szerep
válik aktuálissá. A nézõ többé nem passzív befogadónak tekintendõ, hanem inkább
társproducer, aki aktívan közremûködik a mûvészi aktus kibontakozásában.13

A mûvészeti kínálat terén egyrészt a képzõmûvészet, másrészt az
elõadómûvészet dominál. De vannak továbbá könyvbemutatók, filmvetítések, ese-
tenként pedig elõfordul egy-egy vintage-ruhavásár, kézmûvesbazár, hanginstalláció,
koncert, sõt buli is. A kiállításokon és elõadásokon túl tehát bárki számára hozzáfér-
hetõ színházi, kontakt improvizációs, capoeira angola vagy akár ütõhangszeres mû-
helytevékenységek szerepelnek heti rendszerességgel a programban. A színvonalat
erõsíti, hogy idõnként külföldi társulatok turnéállomása a kulturális központ (pl. az
új-zélandi Quartett színház elõadása 2010 novemberében14), valamint „nagy meste-
reket” is meghívnak workshopokat tartani (pl. Sapoti mester Capoeira Angola work-
shopja; a világhírû Odin Színház zenei munkatársának, Frans Winthernek Az elõ-
adás ritmusa és a színész zeneisége címû workshopja).

A közösség megszólítása és társadalmi értékközvetítés

A misszióba is belefoglalt közösséget továbbgondolva jutunk el a társadalmi ér-
tékközvetítés kategóriájához. A Boorsma–Chiaravalotti szerzõpáros tanulmányában
úgy vélekedik, hogy az elsõdleges célcsoport tulajdonképpen híd a kulturális tevé-
kenység és a tágabban értelmezett közösség között, melyben az illetõ mûvész és kul-
turális intézmény mûködik.15 Vizsgálódásom elején feltételeztem, hogy az elsõdlege-
sen megcélzott közönségen túlmenõen valamiféle, a külvárosi lakosságot magaskul-
turálódáshoz hozzásegítõ, misszionárius szerep húzódik meg valahol a felvállalt
küldetés mögött.

Ezek a folyamatok jelentkeznek a létrehozott rendezvények szintjén, hol tudato-
san, hol tudattalanul, de nem stratégiai vezérelv: „az Ecsetgyár mitológiájából azért
ezt érdemes kivenni, hogy mi nem azért mentünk oda, mert akkora nagy küldetés-
tudatunk van. Azért mentünk oda, mert oda lehetett menni. […] A messianizmus
nem produktív”16 – vallja a kulturális menedzser. A küldetéstudat kapcsán ugyanis
egyrészt megkérdõjelezhetõ, hogy milyen alapon szabad a szóban forgó közösséget
górcsõ alá venni, egyáltalán van-e igénye az életébe, hétköznapjaiba való bármiféle
beavatkozásra. Még akkor is, ha a filozófiai eszmefuttatás és nem a gyakorlati inter-
akció talajáról szemléljük a problémát. Másrészt problematikus, hogy ha az esetlege-
sen erre fogékony közösség aktív közremûködésével az interakció megvalósul is, en-
nek kezdeményezõje képes-e „messiás”szerepét felelõsen és tartósan felvállalni. To-
vábbá az Ecsetgyár nem egy monolitikus struktúra. „Vannak projektek, melyek exp-
licite a külváros lakóit célozzák, és vannak, melyek számításba se veszik, hogy az
Ecsetgyár valahol a földbolygón van. A két véglet között minden megtalálható.”17

A társadalmi értékközvetítés leghangsúlyosabban a kultúrpolitikai konferenciá-
kon, társadalomtudományi kollokviumokon keresztül érhetõ tetten, melyek általá-
nosságban az urbanitás témáját járják körül. 

Szakmai berkek és klaszteresedés

Az Ecsetgyár harmadik érintett csoportja az alkotók közössége, azok a mûvészek
és mûvészi csoportosulások, akiknek/amelyeknek tevékenysége az indusztriális épü-
letet kulturális központtá lényegíti át. A tanulmány elkészítésének pillanatában tíz
szervezet, öt galéria és több mint 40 egyéni alkotó lakja be a 2500 négyzetméteres
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teret.18 Külön említést érdemel a két felszerelt elõadóterem, a Sala Studio és a Sala
Micã, ugyanis az egyesületek szervezésében itt kapnak helyet a színházi és mozgás-
mûvészeti elõadások, performanszok, workshopok, konferenciák.

Az idézett kulturális menedzser kiemeli, hogy az Ecsetgyárban való alkotás most
már olyan státust jelent, hogy ha netán üresedés van, nyomban többen lecsapnak a
helyekre, így válogatni is lehet, a színvonalas produkciókínálat elõnyére.

Az említett mûvészi csoportosulások legnagyobb része nonprofit egyesületi, ala-
pítványi keretben mûködik. Az angol szakirodalom a kis mûvészeti szervezeteket
SAO (small arts organizations) néven általánosítja. Ezek a szervezetek a mûvészi vi-
lág és kultúripar gyökerei, biztosítják a kulturális sokszínûséget a helyi közösségek-
ben. Érdemük, hogy gyakran olyan tevékenységi területeket és célcsoportokat tud-
nak megközelíteni, ahol egy nagyobb szervezet csõdöt mondana.19

Az Ecsetgyár tulajdonképpen e kis szervezetek tömörülése egy „ernyõszervezet”
alá, ezek együttmûködve, egymás erõsségeit kihasználva egy piacképes komplex
mûvészeti központot alkotnak. Egyéni potenciáljuk erre nem lett volna elegendõ, há-
lózatba tömörülve azonban Kolozsvár kulturális életének igen jelentõs színfoltját
hozták létre. Diana Crane kultúraszociológus a következõt állítja: „A mai, posztmo-
dern társadalom kultúráját a különbözõ típusú kulturális médiumok, illetve a hoz-
zájuk kapcsolódó termelõ szervezetek alkotta hálózatok határozzák meg.”20 Ezt a je-
lenséget nevezi a szakirodalom kreatív klaszternek. Mihai Pop szépen megfogalmaz-
za a folyamatot: „Mindegyikünk lelkesedett az ötletért, hogy egy koherens projektbe
csoportosuljunk, és valahogy többletjelentést adjunk annak, amit külön-külön csiná-
lunk. A legtöbben az Ecsetgyár tagjai közül már sok éve tevékenykednek, és minden-
ki pontosan tudja, hogy mit akar saját projektjével; ha egyedül vagy, talán jó, egy
központ részeként azonban inkább van közönséged. Ha többen vagyunk egy helyre
tömörülve, nem számít, ha ez a hely messze van is, a közönség jön; az elsõ nyertes
a közönség, hisz több eseményt láthat egyszerre.”21

Külsõ-belsõ folyamatok

A vizsgált kulturális intézményre adaptált Threefold Balanced Scorecard modell
külsõ-belsõ folyamatok dimenziójában tárgyalom nagy vonalakban a szervezeti mûkö-
déshez, programszervezéshez, közönségszervezéshez és kommunikációhoz, önkénte-
sekhez és egyéb külsõ együttmûködésekhez kapcsolódó menedzsment gyakorlatot.

Szervezeti mûködés

Cornwall és Perlman nyomán a kulturális vállalkozások háromfélék lehetnek:
egyéni vállalkozás, „intrapreneurial” ernyõszervezet és egyetlen területet felölelõ
szervezeti vállalkozás.22 Az intrapreneurial kategóriába tartoznak azok a kulturális
központok, ahol több apró, részben független társulás mûködik egyszerre. Az Ecset-
gyár föderáció mint jogi személyiség fogja egybe a negyvennél is több kulturális ope-
ratort, és foglalkozik a kulturális központ mûködtetésével kapcsolatos általános me-
nedzsmenttevékenységekkel. Szervezetpolitikája szerint nem termel kulturális prog-
ramokat, csupán tagjai termelnek. 

Ernyõszervezeti felépítése az igazgatótanácsból, a közgyûlésbõl és egy Admi-
nisztrátorból áll. A szervezeti döntéshozatal kétszintû: kisebb kérdésekben az
igazgatótanács dönt, nagyobb problémák megvitatására azonban összehívják a
közgyûlést. A föderációnak természetesen általános menedzsmentköltségei van-
nak. A különbözõ projektekre az igazgatótanács tagjai önkéntes alapon írnak ki pá-
lyázatot. Továbbá a föderáció mûködteti az Ecsetgyár hivatalos honlapját, a
www.fabricadepensule.ro -t.40
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Programszervezés
Az Ecsetgyárban minden egyesület, galéria és egyéni alkotó maga felel a saját te-

réért, programjaiért és rendezvényeiért. Ezeket az adminisztrátor összesíti, és õ állít-
ja össze a hetente frissülõ programkínálatot. Továbbá vele kell intézni a közös terek
kibérlésének adminisztratív folyamatait.

Közönségszervezés és kommunikáció

A fõ közönségszervezési tevékenység alsóbb szinten, a tagok szintjén történik.
Mindenkinek saját felelõssége a maga csatornáin, a maga idõbeosztásával gon-
doskodni saját programjainak kommunikálásáról az általa megszólítandó közön-
ség felé. Ugyanígy, külön-külön oldják meg az elõadásokra vonatkozó közönségi
helyfoglalást és jegyárusítást. Nincs állandó frontszemélyzet, amely a közönsé-
get fogadná.

Az Ecsetgyár általános szervezeti közönségszervezése és kommunikációja kime-
rül az összeállított heti program saját felületeken és néhány külsõ csatornán történõ
kommunikálásában. Annak ellenére, hogy az alkalmazott kommunikációs csatornák
száma csekély, ezek célcsoport elérési hatékonysága megfelelõ.

Önkéntesek

Az ilyen kulturális központok esetében nagyon hatékony vállalkozás önkéntesek
foglalkoztatása. A kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûködés hozzájárul az intéz-
mények hatékonyabb mûködéséhez és hosszú távon a fejlõdéséhez. 

Megfelelõ hozzáértés hiányában az Ecsetgyárnak egyelõre szakszerûen kidolgo-
zott önkéntes programja nincs. „Jelen pillanatban nincs egy olyan ember, aki eléggé
jól tudná érezni az önkéntesekkel való foglalkozás pulzusát” – állítja Szakáts. Ugyan-
is az önkéntesek foglalkoztatásának is megvan a maga pszichológiája, a maga
knowhow-ja. Ha kerülne hozzáértõ személy, az intézmény maximálisan nyitott len-
ne a kezdeményezésre.23

Együttmûködés más kulturális szervezetekkel, rendezvényekkel

A szakmai berkek kontextusába tartozó külsõ folyamatokat illetõen kiemelt fon-
tosságú a kulturális központ életében a különbözõ rendezvényekkel és kulturális
szervezetekkel történõ együttmûködés. Ilyen fontos együttmûködés például a
Trans Europe Halles hálózat vagy akár a TIFF (Transilvania International Film
Festival).

Financiális kérdések

Szervezeti költségvetés

A financiális kérdések tárgyalása is kétszintû. A tagok felelõsek önmaguk fenntar-
tásáért és az általuk elfoglalt tér bérleti díjának kifizetéséért, maguknak termelik elõ
a mûködésükhöz szükséges anyagi keretet. A föderációnak is vannak állandó jellegû
kiadásai: a mûködési költségek (víz, fûtés, villany, szemét, telefon) és a különbözõ
menedzsmentköltségek, ezek egy részét tagjaik hozzájárulásából fedezik. Bevételnek
számít az esetlegesen külsõsöknek bérbe adott terekért járó fizetség.

A föderáció projektorientáltan pályázik különbözõ fejlesztésekre, intézményi
menedzsmentre, nagyrészt így finanszírozza teljesen a kiadásait.
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Árszínvonal
A kulturális kínálatból az elõadásokért kell fizetni, a galériák kiállításai ingyen is

megtekinthetõk. A rendezvény szervezõjének feladata megszabni a részvételi árat.
Általában a jegyek ára egy szinten mozog, de esetenként változhat is, a rendezvény
színvonalának függvényében. 

A mûhelytevékenységek egy részéért havi fix összeget kell fizetni, a többi ingyen
látogatható. Említést érdemel a dob- és perkúciós mûhelytevékenység részvételi díj-
jal kapcsolatos feltétele: „Ingyenes. Hozzájárulásokat szívesen fogadunk” („Nu se
percep taxe fixe. Contribuþia e liberã”). 

Finanszírozási források és fundraising

Az Ecsetgyár projektorientáltan, konkrétan meghatározott programjaira közható-
sági és magánforrásokból egyaránt kapott támogatásokat. A lényegesebb projektek
támogatását illetõen a honlapon megjelenik az EEA Grants, a román AFCN és az
European Cultural Foundation mint finanszírozók. A gazdasági szférából is tüntet-
nek fel szponzort, ám egy szakszerû fundraising program lefuttatása a föderáció jö-
võbeli tervei között szerepel.24

Következtetések

Az Ecsetgyár-jelenség, vagyis az indusztriális terek kultúrahelyszínekként való új-
rahasznosítása olyan aktuális téma, melyrõl igazán nem olvashatunk tudományos
munkákban. Ahogyan bebizonyosodott, mind az Ecsetgyár, mind európai rokonai a
magas presztízsértékû kultúra új színtereinek tekintendõek, a jelenség gyökerei pe-
dig még az avantgárdig visszanyúlnak. Az indusztriális örökség újra hasznossá válik
a társadalom számára, és kulturális központtá alakítva azonos ízléskultúrák találko-
zási teréül szolgálhat. Továbbá anyagi hozzáférhetõségét illetõen otthont ad egy
olyan kreatív klaszternek, mely nagymértékben gazdagítja a város kulturális sokszí-
nûségét. Mindezt, ahogyan Mihai Pop fogalmaz, „kolozsvári módra” („de un tip clu-
jean”).

Az Ecsetgyár továbbá rávilágít a kreatív klaszteresedésben rejlõ lehetõségekre. A
kisebb, meghatározott mûvészeti területen tevékenykedõ nonprofit kulturális szer-
vezetek vagy kisebb kulturális vállalkozások ugyanis önmagukban nehezen tudnak
helytállni a kultúrapiaci versenyben. Kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûködé-
seket kezdeményezve azonban kreatív klaszterbe tömörülhetnek, és létrehozhatnak
egy független kulturális központot. Így nagyobb közönséget szólíthatnak meg, mint
amelyre külön-külön lehetõségük volna.

Az indusztriális épületek a fizikai munka terébõl a szellemi alkotás miliõjévé vál-
nak, az értéktranszformáció megvalósulásában pedig a kulturális menedzsmentgya-
korlat játszik jelentõs szerepet. Az a kultúraszervezési tevékenység, amely az alkotó-
kat, egyesületeket és kulturális vállalkozásokat összefogó Ecsetgyár föderációt mû-
ködteti. Az Ecsetgyár független kulturális központ társadalmi hasznossága kettõs.
Azonkívül, hogy regenerál, újra használatba helyez egy elhagyott indusztriális épü-
letet, teret ad a mûvészi kifejezésmód új, kísérletezõ formáinak, az új kezdeménye-
zések pedig hosszú távon kihatnak a kultúra fejlõdésére. A színvonalas mûvészeti
produktumok és kulturális rendezvények által nemcsak gazdagítja a város kulturális
sokszínûségét, az etnikai függetlenség Kolozsvár multikulturális jellegét erõsíti. Ép-
pen ezért a közhatóságoknak fel kellene ismerniük társadalmi fontosságát és támo-
gatniuk kellene a mûködésben és fejlõdésben.
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